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Prieglobsčio skyriaus informacinis centras gavo paklausimą apie 2017 m. Rusijos Federacijoje 

pradėtą „Tinklo“ arba „Penza“ bylą: 

 

1. Pagrindinė informacija apie Tinklo («Сеть») bylą; 

2. Ryšius su įtariamaisiais Tinklo byloje palaikančių asmenų padėtis Rusijoje; 

3. Ar yra duomenų apie tai, kad prisipažinimus ir parodymus prieš kitus asmenis Rusijos 

spec. tarnybos išgauna kankinimų būdu? 

4. Ar yra duomenų, kad Rusijos specialiosios tarnybos naudoja įkalčių klastojimą, 

daiktinių įkalčių pakišimą, siekiant apkaltinti asmenis neteisėta veika Tinklo byloje? 

5. Teisėsaugos institucijų veiksmai asmenų, palaikančių antifašistines/ anarchistines/ 

feministines nuostatas, atžvilgiu. 

 

Tinklo arba Penzos bylos pradžia laikytinas keturių asmenų – Jegoro Zorino, Ilja Šakurskio, 

Vasilijaus Kuksovo ir Dmitrijaus Pčelintsevo – sulaikymas Penzos mieste 2017 m. spalio mėnesį. 

Vėliau buvo sulaikyta dar keletas asmenų: Andrėjus Černovas, Armanas Sagynbajevas, Viktoras 

Filinkovas, Igoris Šyškinas, Julijus Bojaršinovas ir Maksimas Ivankinovas.1 Žmogaus teisių gynimo 

organizacijos Amnesty International teigimu, dviems iš minėtų asmenų – Dmitrijui Pčelintsevui ir Ilja 

Šakurskiui – buvo pateikti kaltinimai pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 

205.4 straipsnio I dalį “teroristinio susivienijimo organizavimas”, o dar aštuoni asmenys, pagal BK 

205.4 straipsnio II dalį kaltinami dalyvavę teroristinės organizacijos veikloje.2 

 

Remiantis Rusijos Federacinės saugumo tarnybos (toliau – FST) surinkta informacija, organizacijos 

Tinklas nariai planavo sprogdinimus 2018 m. kovo mėnesį vykusių šalies prezidento rinkimų bei 

Futbolo Pasaulio Taurės čempionato metu bei siekė „pritraukti mases tolesniam politinės situacijos 

destabilizavimui“.3  

 

                                                
1 Amnesty International, “Russian Federation: The Network case, shrouded in secrecy and marred by numerous torture 

allegations”, 2018-12-24, https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4696252018ENGLISH.pdf [Žiūrėta 2019-06-04] 
2 Amnesty International, “Russian Federation: The Network case, shrouded in secrecy and marred by numerous torture 

allegations”, 2018-12-24, https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4696252018ENGLISH.pdf [Žiūrėta 2019-06-04] 
3 Andrey Kaganskich, “The Network: How Russian Security Services are targeting Russian anarchists and anti-fascists”, 2018-
04-27, https://www.opendemocracy.net/en/odr/the-network/ [Žiūrėta 2019-06-04] 

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4696252018ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4696252018ENGLISH.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/odr/the-network/


 
Naujienų portalas The New Yorker rašo: 
 

Visi duomenys, susiję su byla, yra įslaptinti. Tai reiškia, jog visa tyrimo medžiaga yra nežinoma. 

Dalis informacijos, kuri buvo galimai “nutekinta”, skamba nelabai įtikinamai. FST teigia, kad 

Filinkovas kartu su bendraminčiais planavo įvykdyti sprogdinimus per Rusijos Federacijos 

Prezidento rinkimus praėjusį kovą, o taip pat Futbolo Pasaulio Taurės čempionato metu. Tarp 

tariamų taikinių buvo minimas Lenino mauzoliejus, Raudonoji aikštė.4 
 

Pasak Amnesty International, “Visi išskyrus du – Jegorą Zoriną ir Igorį Šyškiną – neigia savo 

dalyvavimą teroristinėje organizacijoje ir tai, kad vykdė nusikalstamą veiką. Viktoras Filinkovas, 

Armanas Sagynbajevas, Dmitrijus Pčelintsevas ir Ilja Šakurskis teigė, jog tiriantys bylą pareigūnai jų 

atžvilgiu naudojo prievartą bei smurtą, įskaitant kankinimą elektra, siekiant išgauti prisipažinimus. 

Kiti [įtariamieji] – Vasilijus Kuksovas, Julijus Bojaršinovas, Andrėjus Černovas ir Maksimas 

Ivankinas – nurodė, kad jie taip pat buvo kankinami ir patyrė netinkamą elgesį bei fizinį smurtą. Visi 

kaltinamieji patvirtino, kad bylos tyrimą atliekantys pareigūnai jų atžvilgiu taikė neteisėtus metodus, 

naudojo psichologinį spaudimą, grasino šeimos nariams.”5 
 

Naujienų portalas rupression apie Tinklo bylą rašo:  
 

Rengiant šalies prezidento rinkimus ir Futbolo Pasaulio Taurės čempionatą, Rusijoje prasidėjo 

represijos prieš anarchistus ir antifašistus. 2017 m. rudenį Penzoje buvo areštuoti šeši žmonės. 

Keletas iš jų su savimi turėjo ginklų ir sprogmenų. Sulaikymo įstaigoje FST pareigūnai naudojo 

jėgą įtariamųjų atžvilgiu: prie įvairių kūno dalių prijungė elektros laidus ir periodiškai pajungdavo 

elektros srovę, mušė, buvo pakabinę žemyn galvomis. Kankinimų metu FST agentai vertė 

sulaikytuosius mintinai išmokti tokią prisipažinimo versiją, kuri buvo reikalinga FST. Kaltinamieji 

privalėjo prisipažinti, kad įkūrė teroristinę organizaciją “Tinklas” bei dalyvavo jos veikloje.6 
 

Svetainėje Opendemocracy.org apie Tinklo bylą ir jos įtariamuosius rašoma:  

 

Ši byla buvo pradėta Volgoje, Penzos mieste, kuomet 2017 m. rudenį vietinės saugumo tarnybos 

pareigūnai areštavo šešis vyrus, žaidusius kartu šratasvydį [airsoftą]. Pirmasis areštuotas asmuo – 

Jegoras Zorinas, Penzos valstybinio universiteto studentas. Jo bendrakursiai ir draugai manė, kad 

Jegoras dingo, todėl ieškojo jo visame mieste. Zorinas pasinaudojo mažesnės bausmės galimybe ir 

yra vienintelis kaltinamasis byloje, kuriam yra skirtas namų areštas. Sekančią dieną po Zorino 

suėmimo, jis jau buvo paliudijęs prieš savo kursioką Ilją Šakurskį, vietinį gamtosaugos aktyvistą ir 

anarchistą. Jie [teisėsaugos pareigūnai] areštavo Šakurskį spalio 19 dieną: jie pagavo jį lipantį iš 

                                                
4 Joshua Yaffa, “The Noetwork” Russia’s odd, brutal and maybe invented pre-World Cup terrorism case”, 2018-06-03, 
https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-network-russias-odd-brutal-and-maybe-invented-pre-world-cup-terrorism-case 
[Žiūrėta 2019-06-04] 
5 Amnesty International, “Russian Federation: The Network case, shrouded in secrecy and marred by numerous torture 

allegations”, 2018-12-24, https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4696252018ENGLISH.pdf [Žiūrėta 2019-06-04] 
6 Svetainė Rupression, “How the FSB is manufacturing a terrorism case against antifascists in Russia”, 
https://rupression.com/en/how-the-fsb-is-manufacturing-a-terrorism-case-against-antifascists-in-russia/ [Žiūrėta 2019-06-04] 

https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-network-russias-odd-brutal-and-maybe-invented-pre-world-cup-terrorism-case
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4696252018ENGLISH.pdf
https://rupression.com/en/how-the-fsb-is-manufacturing-a-terrorism-case-against-antifascists-in-russia/


 
autobuso tuo metu, kai jis grįžinėjo iš dingusio kursioko paieškų. Po keletos smūgių į kojas, kepenis 

ir nugarą, Šakurskis pasakė savo telefono slaptažodį.7 

 

Remiantis viešai skelbiamais duomenimis, FST užkardė teroristinės organizacijos Tinklas, kuri 

tariamai buvo įkurta 2014 m., veiklą. Organizacija Tinklas įtariama turėjusi savo padalinius Penzos 

mieste, Sankt Peterburge ir Maskvoje. Baltarusija taip pat minima kaip šalis, kurioje veikė minėtos 

organizacijos nariai, tačiau daugiau duomenų apie tai nėra pateikiama.  

 

Rusijos Federacijos FST oficialioje svetainėje skelbiamas bendras federalinis organizacijų, kurios 

Rusijos Federacijos kompetentingų institucijų buvo pripažintos teroristinėmis, sąrašas, į kurį 

Maskvos rajono karo teismo sprendimu Nr. 2-132/2018 nuo 2019-03-14 yra įtraukta teroristinė 

organizacija Tinklas.8  

 

Ieškant informacijos apie ryšius su įtariamaisiais Tinklo byloje palaikančių asmenų padėtį 

Rusijoje, rasta duomenų, jog kaltinamųjų dalyvavimu Penzos byloje artimieji susiduria su 

bauginimu, jiems grasinama, jie apklausiami siekiant išsiaiškinti jų vaidmenį Tinklo organizacijos 

byloje. Pažymėtina, jog informacijos apie tai, kad Tinklo bylos įtariamųjų artimieji ir šeimos nariai 

būtų suimti arba persekiojami dėl giminystės ryšio su kaltinamaisiais nerasta. 

 

Amnesty International pranešime rašoma, kad “visi devyni įtariamieji patvirtino, [...] kad jų šeimos 

nariai susidūrė su bauginimu.”9 

 

Jungtinių Amerikos valstijų interneto žurnalas The New Yorker straipsnyje teigia, jog asmenys, susiję 

su Penza byla arba viešai deklaruojantys antifašistines ir anarchistines pažiūras, nėra palaikomi 

Rusijos visuomenėje, todėl susiduria su tam tikra stigma: 

 

Visuomenės požiūris į anarchistinius ir antifašistinius judėjimus Rusijoje yra neigiamas, o tai 

reiškia, jog jie yra labai “lengvi” taikiniai bei paaiškina, kodėl Tinklo byla didžiausią rezonansą 

kelia kairiųjų bei aktyvistų gretose, o plačiosios visuomenės sluoksniuose ji tarsi neegzistuoja. 

Visuomenėje tikima, jog anarcistai yra agresyvūs: “jie negali būti taikūs, greičiausiai jie iš tiesų 

kažką padarė”.10 

 

The New Yorker straipsnio autorius taip pat mini atvejį, kuomet su Tinklo bylos veikla nesusijęs 

asmuo, bendravęs su vienu iš įtariamųjų, buvo sulaikytas, tardomas, kankinamas, siekiant išgauti 

atsakymą, kodėl skambino sulaikytajam telefonu: 

                                                
7 Andrey Kaganskich, “The Network: How Russian Security Services are targeting Russian anarchists and anti-fascists”, 2018-
04-27, https://www.opendemocracy.net/en/odr/the-network/ [Žiūrėta 2019-06-04] 
8 Федеральная служба безопасности Российской Федерации, “Eдиный федеральный список организаций, в том числе 
иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации террористическими”<https://www.opendemocracy.net/en/odr/the-network/> [Žiūrėta 2019-06-04] 
9 Amnesty International, “Russian Federation: The Network case, shrouded in secrecy and marred by numerous torture 
allegations”, 2018-12-24, https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4696252018ENGLISH.pdf [Žiūrėta 2019-06-04] 
10 Joshua Yaffa, “The Network” Russia’s odd, brutal and maybe invented pre-World Cup terrorism case”, 2018-06-03, 
https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-network-russias-odd-brutal-and-maybe-invented-pre-world-cup-terrorism-case 
[Žiūrėta 2019-06-04] 

https://www.opendemocracy.net/en/odr/the-network/
https://www.opendemocracy.net/en/odr/the-network/
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4696252018ENGLISH.pdf
https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-network-russias-odd-brutal-and-maybe-invented-pre-world-cup-terrorism-case


 
 

Ilja Kapustinas, dvidešimt aštuonerių metų Sankt Peterburgo gyventojas, papasakojo kaip tą naktį, 

kuomet dingo Šyškinas, jis buvo slaikytas penkių kaukėtų vyrų. Jie pribėgo prie jo ir, be žodžių 

pargriovę ant žemės, uždėjo antrankius bei įstūmė jį į greta stovėjusį automobilį. Jie klausinėjo 

apie draugą, kuris buvo areštuotas sausio mėnesį, įtariant jį laikius sprogmenis ir kuriam vėliau, 

balandį buvo pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo Tinklo organizacijos veikloje. Po sulaikymo 

pareigūnai klausinėjo, kodėl jis skambino draugui. [...] Jis prisiminė buvęs šoke ir visiškai 

nesiorientavo. “Aš jiems papasakojau viską, ką žinojau – t.y. nieko – bet jie buvo įsitikinę, kad aš 

žinau dar kažką, kad mes dalyvaujame kažkokioje veikloje kartu.“11 
 

Opendemocracy.org tinklapyje publikuojama informacija apie tai, kad solidarumą Tinklo byloje 

įtariamiems asmenims reiškę žmonės pateko į Rusijos teisėsaugos akiratį ir buvo sulaikyti bei 

tardomi, jų atžvilgiu buvo naudojamas smurtas: 
  

Po to, kai žmogaus teisių gynėjai ir žurnalistai atkreipė dėmesį į [susidariusią] situaciją, 

anarchistų organizacijos ėmė skleisti informaciją apie Tinklo bylą visame pasaulyje. Solidarumo 

akcijos, kurių šūkis “FST yra pagrindinė teroristė”, buvo organizuojamos Rusijoje, Europoje, 

Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje. Vėliau paaiškėjo, jog asmenys, dalyvavę solidarumo 

akcijose su anarchistais, taip pat susidūrė su kankinimais. Po to, kai Čeliabinske prieš vietinės FST 

pastatą nežinomi asmenys iškėlė savo vėliavą, jie buvo suimti ir kankinti elektros srove.12 
 

Ar yra duomenų apie tai, kad prisipažinimus ir parodymus prieš kitus asmenis Rusijos spec. 

tarnybos išgauna kankinimų būdu? Analizuojant viešuose šaltiniuose publikuojamą informaciją 

apie Tinklo bylą, rasta duomenų, jog įtariamieji buvo kankinami, siekiant išgauti prisipažinimus 

įvykdžius nusikalstamą veiką, taip pat nustatyta, jog vienas iš kaltinamųjų liudijo prieš kitą asmenį, 

kuris vėliau buvo sulaikytas. 
 

Tinklapyje Rupression.com rašoma: 
 

Šakurskis prisiminė, kad keletą kartų jis buvo nuvestas pas FST operatyvinius darbuotojus, kurie ji 

mušė, reikalaudami pasirašyti prisipažinimą dėl narystės “teroristinėje organizacijoje”, 

sugalvotoje agentų. Šakurskis atsisakė prisipažinti dėl to, ko neįvykdė. Tada pareigūnai jį nusivedė 

į rūsį. “Po kurio laiko jie liepė man nusisukti į sieną ir nusiimti švarką. Tuo momentu mane 

perskrodė mintis: “Jie ketina mane užmušti”. „Jie liepė man sėstis ant suoliuko nepakėlus galvos. 

Tada surišo rankas, uždengė akis ir užkimšo burną. Pagalvojau, kad vers mane liesti kažką, kad 

gautų mano pirštų antspaudus. Tačiau jie prijungė elektrodus prie mano nykščių. Pajutęs pirmą 

elektros iškrovą, ėmiau drebėti. Jie kartojo tą patį vėl ir vėl, kol pažadėjau sakyti viską, ką man 

lieps. Nuo tada pamiršau žodį “ne” ir sakiau viską, ką man liepė” – pasakojo Šakurskis.13 

                                                
11 Joshua Yaffa, “The Network” Russia’s odd, brutal and maybe invented pre-World Cup terrorism case”, 2018-06-03, 
https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-network-russias-odd-brutal-and-maybe-invented-pre-world-cup-terrorism-case 
[Žiūrėta 2019-06-04] 
12 Andrey Kaganskich, “The Network: How Russian Security Services are targeting Russian anarchists and anti-fascists”, 2018-

04-27, https://www.opendemocracy.net/en/odr/the-network/ [Žiūrėta 2019-06-04] 
13 Svetainė Rupression, “How the FSB is manufacturing a terrorism case against antifascists in Russia”, 
https://rupression.com/en/how-the-fsb-is-manufacturing-a-terrorism-case-against-antifascists-in-russia/ [Žiūrėta 2019-06-04] 

https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-network-russias-odd-brutal-and-maybe-invented-pre-world-cup-terrorism-case
https://www.opendemocracy.net/en/odr/the-network/
https://rupression.com/en/how-the-fsb-is-manufacturing-a-terrorism-case-against-antifascists-in-russia/


 
 

2018 m. balandžio 27 d. straipsnyje, kuris publikuojamas svetainėje Opendemocracy.org, Andrėjus 

Kaganskis teigia, jog vienas iš įtariamųjų – šaudymo instruktorius Dmitrijus Pčelintsevas – viešai 

paskelbė apie jo atžvilgiu vykdytus kankinimus: 

 

Pčelintsevas taip pat patvirtino, kad buvo kankinamas sulaikymo centro rūsyje. Tiesą sakant, jo 

žodžiai sutampa su Šakurskio pareiškimu. Jam buvo taikytas kankinimas elektros srove, prijungus 

laidus prie įvairių kūno dalių. Tyrėjai bandė prijungti neizoliuotus laidus prie jo lytinių organų. Jie 

pakabino Pčelintsevą žemyn galva ir davė raminamųjų. Norėdamas sustabdyti kankinimus, 

Pčelintsevas sudaužė tualeto bakelį ir jo šukėmis susižalojo rankas ir kaklą. Vėliau jo atžvilgiu 

buvo taikomas spaudimas verčiant jį atsiimti pareiškimą dėl kankinimų.14 

  

Opendemocracy.org svetainėje taip pat rašoma apie tai, kaip apklausus vieną įtariamąjį, jo 

liudijimo pagrindu buvo sulaikytas kitas asmuo, tačiau pažymėtina, jog nėra nurodoma, kokiu būdu 

ir kokiomis aplinkybėmis buvo išgauti parodymai: 

 

Sekančią dieną po jo sulaikymo, Zorinas davė parodymus prieš savo kurso draugą Ilją Šakurskį, 

vietos antifašistą ir aktyvų aplinkosaugos rėmėją.15 

 

Amnesty International pranešime tvirtinama, jog kankinimai ir fizinis smurtas buvo naudojamas 

Tinklo bylos įtariamųjų atžvilgiu:  

 

Kadangi Igoris Šyškinas oficialiai nesikreipė su skundu dėl kankinimų, Sankt Peterburgo 

Ikiteisminio sulaikymo centro priežiūros komisijos (toliau – ISCPK) nariai aplankė jį ikiteisminio 

sulaikymo įstaigoje netrukus po jo arešto ir konstatavo, jog asmuo buvo kankintas ir jo atžvilgiu 

buvo taikytas smurtas. Papildomai ISCPK nariai konstatavo, jog kitas kaltinamasis toje pačioje 

byloje Viktoras Filinkovas taip pat buvo kankinamas. Jie aplankė Julijų Bojaršinovą ir taip pat 

išreiškė susirūpinimą dėl spaudimo, kurį minėtas asmuo patyrė ikiteisminio sulaikymo įstaigoje.16 

 

Tinklapyje Therussianreader esnačiame straipsnyje “How the FSB Tortures Detainees: Stories of the 

Victims” teigiama, kad siekiant išgauti prisipažinimus, įtariamųjų kankinimas tampa įprasta Rusijos 

specialiųjų tarnybų praktika. Straipsnyje apžvelgiama Tinklo bylos įtariamųjų kankinimų istorija, 

remiamasi jų liudijimais, ISCPK dokumentais: 

  

Jų [FST] aukomis gali tapti bet kas: musulmonai ir ateistai, anarchistai ir antrepreneriai, 

pramonininkai ir policijos pareigūnai. Aukos bijo kalbėti apie tai, ką patyrė, o jų šeimos nariai, 

gydytojai ir liudininkai yra prigrasinami tylėti. Sankt Peterburgo ISCPK parengė ataskaitą apie 

                                                
14 Andrey Kaganskich, “The Network: How Russian Security Services are targeting Russian anarchists and anti-fascists”, 2018-
04-27, https://www.opendemocracy.net/en/odr/the-network/ [Žiūrėta 2019-06-04] 
15 Ten pat. 
16 Amnesty International, “Russian Federation: The Network case, shrouded in secrecy and marred by numerous torture 
allegations”, 2018-12-24, https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4696252018ENGLISH.pdf [Žiūrėta 2019-06-04] 

https://www.opendemocracy.net/en/odr/the-network/
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4696252018ENGLISH.pdf


 
tai, kaip FST kankina suimtuosius ir liudininkus savo biuruose, tardymo izoliatoriuose, miškuose ir 

garažuose.17 

 

Ar yra duomenų, kad Rusijos specialiosios tarnybos naudoja įkalčių klastojimą, daiktinių 

įkalčių pakišimą, siekiant apkaltinti asmenis neteisėta veika Tinklo byloje? Dauguma šaltinių 

mini, jog Tinklo byla yra sufabrikuota, prisipažinimai buvo išgauti kankinimų būdu, o įrodymai 

sufalsifikuoti ir pakišti, siekiant pagrįsti melagingus kaltinimus. 

 

Žmogaus teisių gynimo organizacijos Amnesty International darbuotojai buvo susitikę su keleto 

įtariamųjų tėvais ir surinko duomenis apie jų vaikų sulaikymą, kratas, kurių metu operatyviniai 

darbuotojai pakišo ginklus ir amuniciją, spaudimo pavyzdžius bei informaciją apie ikiteisminio 

kalinimo sąlygas.18 

 

Andrėjaus Kaganskio straipsnyje informuojama apie vieno iš įtariamųjų sulaikymą: 

 

Lapkričio pradžioje buvo areštuotas mechanikas Andrėjus Černovas. Tyrėjai sulaikė jį darbe 

kolegų akivaizdoje. Kaip ir kitų įtariamųjų, jo sulaikymo vieta buvo laikoma paslaptyje pirmąsias 

dvi dienas. Per šį laikotarpį jis spėjo pasirašyti visus teiginius, kuriuos jam davė tyrėjai. Pasak 

Černovo motinos, tyrėjai pakišo jam ginklą, kad galėtų uždaryti į vienutę bei grasino areštuoti jo 

brolį.19 

  

Rupression tinklapyje aprašomame dar vieno Tinklo bylos įtariamojo Valerijaus Kuksovo sulaikyme 

taip pat yra nuoroda į pakištus įkalčius: 

 

FST agentai greitai apieškojo gyvenamąjį būstą ir perkėlė paiškas į Kuksovo mašiną. Jie liepė 

Kuksovui atrakinti ją. Jis iškart pastebėjo, kad mašinos durelių spyna buvo sulaužyta ir tai garsiai 

konstatavo. Kai FST agentai iš mašinos išėmė ginklą, tapo aišku, kas ir kodėl sulaužė spynelę: 

ginklas ten iš anksčiau buvo padėtas operatyvinių darbuotojų.20 

 

Dmitrijaus Pčelinstevo areštas tinklapyje rupression aprašomas taip: 

 

Spalio 27 d. Dmitrijus Pčelintsevas buvo areštuotas FST agentų. Agentai užpuolė jį automobilyje, 

sumušė, pargriovė ant žemės ir atėmė buto raktą. Atrakinę duris, ėmė viską versti aukštyn kojomis. 

Paėmė visus išmaniuosius telefonus, duomenų saugyklas, du medžioklinius ginklus ir du 

pneumatinius pistoletus. Visi rasti ginklai buvo registruoti oficialiai Dmitrijaus Pčelintsevo, kuris 

                                                
17 Team 29, “How the FSB Tortures Detainees: Stories of the Victims”, 2018-10-25, 
https://therussianreader.com/2018/10/28/how-the-fsb-tortures-detainees-stories-of-the-victims/  [Žiūrėta 2019-06-05] 
 
18 Amnesty International, “Russian Federation: The Network case, shrouded in secrecy and marred by numerous torture 
allegations”, 2018-12-24, https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4696252018ENGLISH.pdf [Žiūrėta 2019-06-04] 
19 Andrey Kaganskich, “The Network: How Russian Security Services are targeting Russian anarchists and anti-fascists”, 2018-

04-27, https://www.opendemocracy.net/en/odr/the-network/ [Žiūrėta 2019-06-04] 
20 Andrey Kaganskich, “The Network: How Russian Security Services are targeting Russian anarchists and anti-fascists”, 2018-
04-27, https://www.opendemocracy.net/en/odr/the-network/ [Žiūrėta 2019-06-04] 
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dirba ginklų instruktoriumi, vardu. Po kratos [bute] FST agentai paieškas perkėlė į Pčelintsevo 

automobilį, į kurį pateko be didelių pastangų bei jame po galinėmis sėdynėmis surado dvi granatas. 

Jiems neturėjo būti labai sunku patekti į į nesaugomą automobilį.21 

 

Opendemocracy.org Pčelintsevo sulaikymą aprašo panašiai, nurodydamas tas pačias aplinkybes: 

  

Spalio 27 d. buvo areštuotas šaudymo instruktorius Dmitrijus Pčelintsevas. Jie surado registruotus 

medžioklinius ginklus ir mokytis šaudyti skirtus pistoletus [Pčelintsevo] bei airsofto (šratasvydžio) 

amuniciją. Po kratos [bute], detektyvai nusileido į Pčelintsevo mašiną ir ten rado dvi rankines 

granatas. Mašinos signalizacija buvo išjungta.22 

 

Amerikiečių interneto žurnale The New Yorker publikuojamo straipsnio autorius Joshua Yaffa 

teigia kalbėjęs su vieno iš įtariamųjų Tinklo byloje Viktoro Filinkovo teisininku Vitalijumi 

Čerkasovu, kuris kategoriškai atmetė FST versiją, jog jaunų žmonių grupė bandė suorganizuoti 

valdžios perversmą. Pasak Čerkasovo, jeigu jie ir dalyvavo kažkokiose diskusijose arba debatuose, 

tai tik pasidalino garsiai savo utopinėmis fantazijomis ir nieko daugiau. Advokatas pateikė 

analogiją iš Rusijos istorijos, kuomet šalis patyrė kažką panašaus 1930 metais, kai specialiosios 

tarnybos sukurpdavo sąmokslo teorijas, nuteisdavo žmones arba juos “neutralizuodavo”, o vėliau 

paaiškėjus tų žmonių nekaltumui, jie būdavo reabilituojami [po mirties].23 

 

Teisėsaugos institucijų veiksmai asmenų, palaikančių antifašistines/ anarchistines/ 

feministines nuostatas, atžvilgiu. 

 

Maskvos anarchistų organizacija Juodasis Kryžius išleido apžvalgą apie anarchistų represijas 

Rusijoje 2017-2018 m. Nurodytu laikotarpiu Rusijos valdžios institucijos toliau vykdė Rusijos 

anarchistų veiklos ribojimus ir persekiojimą. Ataskaitoje teigiama, kad anarchistai tebėra represijų 

ir kalėjimų aukos. Minėtoje apžvalgoje nurodoma, kad 2017 m. spalį Rusijos Federacijos 

sprecialiosios tarnybos sufabrikavo didelio mąsto baudžiamąją bylą prieš anarchistus ir antifašistus, 

kuriuos jie apkaltino įkūrus teroristinę organizaciją Tinklas. Rusijos teisėsaugos teigimu, Tinklo 

aktyvistai  planavo teroristinius išpuolius šalies prezidento rinkimų, vykusių 2018 m. kovą, ir 

futbolo Pasaulio Taurės čempionato, vykusio tų pačių metų vasarą, metu.24 

 

Ataskaitoje pateikiama nemažai pavyzdžių, kuomet asmenys, priklausantys anarchistinėms 

organizacijoms arba viešai deklaruojantys antifašistines pažiūras bei dalyvaujantys viešose 

iniciatyvose, būna sulaikomi specialiųjų tarnybų darbuotojų, jie apklausiami, pagal situaciją jiems 

                                                
21 Andrey Kaganskich, “The Network: How Russian Security Services are targeting Russian anarchists and anti-fascists”, 2018-
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22 Andrey Kaganskich, “The Network: How Russian Security Services are targeting Russian anarchists and anti-fascists”, 2018-
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24 Review of repressions against anarchists in Russia 2017 and first months of 2018, 2018-03-02, 
https://avtonom.org/en/news/review-repressions-against-anarchists-russia-2017-and-first-months-2018, [Žiūrėta 2019-06-06] 

https://www.opendemocracy.net/en/odr/the-network/
https://www.opendemocracy.net/en/odr/the-network/
https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-network-russias-odd-brutal-and-maybe-invented-pre-world-cup-terrorism-case
https://avtonom.org/en/news/review-repressions-against-anarchists-russia-2017-and-first-months-2018


 
pateikiami kaltinimai, bandoma išgauti reikalinga informacija. Pavyzdžiui, šaltinių teigimu, du 

aktyvistai Elena Gorban ir Aleksėjus Kobaidze buvo apkaltinti Rusijos Prezidento Vladimiro 

Putino vadovaujamos partijos Vieninga Rusija biuro suniokojimu po to, kai 2018 m. sausį nežinomi 

aktyvistai išdaužė vienos iš partijos Vieninga Rusija būstinių Maskvoje langą protestuodami prieš 

būsimus šalies prezidento rinkimus.25 

 

Rusijos anarchistų tinklapyje avtonom.org rašoma, kad 2018 m. vasario 19 d. Čeliabinske buvo 

sulaikyti penki aktyvistai, kuomet nežinomi asmenys iškabino juostą su užrašu “FST – pagrindinė 

teroristė” ir įmetė dūminę bombą į FST teritoriją. Iniciatyva buvo suorganizuota siekiant atkreipti 

dėmesį į Tinklo byloje sulaikytų asmenų padėtį. Aktyvistai, kurie norėjo, kad jų pavardės būtų 

paviešintos, liudijo, kad FST pareigūnai jų atžvilgiu naudojo tazerius (elektrošokus), reikalaudami 

prisipažinti, kad būtent jie pakabino juostą.26 

 

Naujausiais duomenimis, 2019 m. vasario 1 d. FST pareigūnai areštavo tuziną žmonių šalyje 

nuvilnijus anarchistų kampanijai prieš represijas kalinamiems anarchistams. Po brutalių kankinimų, 

trukusių 24 valandas,  siekiant priversti pasirašyti prisipažinimus dėl inkriminuojamų veikų, 

vienuolika asmenų buvo paleista. Dvyliktasis įtariamasis Azatas Miftakovas buvo laikinai „dingęs“, 

o iš tiesų, pasak avtonom.org  FST “toliau jį kankino, neleisdami Miftakovo advokatui su juo 

susisiekti.”27 

 

Šaltinių teigimu, tokia teisėsaugos institucijų politika anarchistų ir antifašistų atžvilgiu tęsis 

neribotą laiką iki tol, kol visuomenė neprivers Rusijos Vyriausybės atsisakyti jaunų žmonių 

žalojimo, prievartinių dingimų ir dirbtinių sąmokslo teorijų kūrimo bei eskalavimo siekiant 

neutralizuoti tariamas režimo grėsmes. 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie 

kilmės šalis apdorojimo28 remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo 

renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti 

išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. 

Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra 

daroma joks politinis pareiškimas.  
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